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Ibum Forte, 400 mg kapsułki, 24 szt.
 

Cena: 20,89 zł

Opis słownikowy

Marka Ibum

Postać kapsułki

Producent Hasco

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Ibuprofen

Opis produktu
 

Opis Ibum Forte, 400 mg kapsułki, 24 szt.

Opis

Lek Ibum forte zawiera ibuprofen - substancję z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), mających działanie
przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

Skład

1 tabletka:
Substancja czynna: Ibuprofenum 400 mg,
substancje pomocnicze: makrogol 400, potasu wodorotlenek 50%, żelatyna, sorbitol ciekły częściowo odwodniony, woda oczyszczona,
żółcień chinolinowa E104, błękit patentowy E131.

Dawkowanie

Lek przeznaczony wyłącznie do stosowania doustnego, u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku co najmniej 12 lat. Zazwyczaj stosuje się
następujące dawkowanie:
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: dawka początkowa 400 mg (1 kapsułka), w razie potrzeby co 4 do 6 godzin. Nie należy stosować dawki
większej niż 1200 mg (3 kapsułki) na dobę.

Działanie

Preparat działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie.
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Wskazania

Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego:

bóle głowy (w tym także migreny)
bóle zębów
bóle mięśniowe, stawowe i kostne
bóle po urazach, nerwobóle
bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie
bolesne miesiączkowanie
stany gorączkowe różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych)

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Występujące w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej - po
kwasie
acetylosalicylowym lub innych NLPZ. Czynna lub przebyta choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacje lub krwawienia,
również po
zastosowaniu NLPZ. Ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca. Jednoczesne przyjmowanie innych NLPZ, w tym inhibitorów COX-2.
Skaza
krwotoczna. III trymestr ciąży.

Działania niepożądane

Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności, ból głowy, pokrzywka, świąd.
Rzadko: biegunka, wzdęcie, zaparcie, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie,
drażliwość, uczucie zmęczenia, obrzęki.
Bardzo rzadko: smołowate stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia
okrężnicy i choroby Crohna, oliguria, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, retencja sodu, zaburzenia czynności
wątroby, anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia,agranulocytoza, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-
Johnsona, matrwica toksyczno-rozpływna naskórka, obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, hipotensja, wstrząs,
zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli.
W pojedynczych przypadkach obserwowano: depresję, reakcjepsychotyczne i szumy uszne, jałowe zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych; u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana
choroba tkanki łącznej) obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych: sztywność karku, ból
głowy, nudności, wymioty, gorączkę, dezorientację.
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